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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

МАНДРИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Проректор з науково-педагогічної роботи
Доктор технічних наук, професор
Народився 6 квітня 1968 р. у м. Івано-Франківську
в родині службовців.
У 1985–1992 рр. навчався в ІФІНГ за спеціальністю
«Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», котрий закінчив з відзнакою.
Першого трудового досвіду набув у науково-дослідному інституті ІФІНГ, здолавши шлях від інженера
до наукового співробітника. Продовженням інтелектуальної творчої діяльності, вже на вищому рівні, стало
навчання в аспірантурі протягом 1993–1996 рр.
У 1996 р. Олег Миколайович захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методів підвищення експлуатаційних характеристик замкових
різьбових з’єднань бурильних колон», а в 2013 р. —
докторську дисертацію на тему «Наукові основи підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні
природного газу».
З 1998 р. працював асистентом, доцентом та професором кафедри безпеки життєдіяльності. У 2007–
2013 рр. — декан інженерно-екологічного факультету,
а з 2013 р. — директор Інженерно-екологічного інституту. З жовтня 2014 р. обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи університету, в 2015 р. йому
присвоєно вчене звання професора кафедри екології.
Серед основних напрямів наукових досліджень:
екологічна безпека транспортування природного газу;
дослідження технічного та екологічного ризику при
експлуатації нафтогазових об’єктів; удосконалення
системи екологічного моніторингу за об’єктами нафтогазового комплексу. Член спеціалізованої вченої ради
із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі
спеціальності Д.20.052.05 «Екологічна безпека», науковий керівник кандидатських дисертацій.
Одним із важливих аспектів адміністративної
роботи проф. О. М. Мандрика є міжнародна діяльність університету: неодноразово брав участь у програмі отримання студентами подвійних дипломів європейського зразка ІФНТУНГ та Краківської

гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца, керував виробничою та навчальною практиками польських
і румунських студентів у межах програми ERASMUS+.
Під керівництвом О. М. Мандрика на Всеукраїнському конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування у 2012 р. виграно Міжнародний проект «Управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами» та
проект «Створення протипаводкового полігону для підвищення рівня екологічної безпеки з центром у с. Маріямпіль Галицького району Івано-Франківської області».
Є членом редколегії науково-технічних фахових
журналів: «Environmental Problems» (НУ «Львівська
політехніка»), «Екологічна безпека та збалансоване
ресурсокористування» (ІФНТУНГ), «Scientific Bulletin of North university of Baia Mare» (Румунія, індекс
цитування ProQuest; науково-метрична база EBSCO),
а також очолює редакційно-видавничий відділ, що
здійснює підготовку та видання навчально-методичної і наукової літератури в університеті.
У навчально-педагогічному та науковому доробку
Олега Миколайовича — понад 100 публікацій, чотири
монографії, один словник українсько-польськоанглійських геологічних і екологічних термінів та
вісім патентів.
Олег Миколайович належить до тієї когорти
людей, які випромінюють надзвичайну життєву енергію. Він вдало поєднує працю у викладацькій, науковій
та адміністративній сферах.
Одружений. Разом із дружиною Надією виховує
дочку Ілону та сина Ростислава.
Плідна праця О. М. Мандрика відзначена урядовими нагородами: грамотами МОН України,
голови Івано-Франківської обласної ради та голови
Івано-Франківської облдержадміністрації. У червні
2016 р. його нагороджено Почесною шпагою за довголітню співпрацю на ниві науки між ІФНТУНГ
та Краківською гірничо-металургійною академією
ім. С. Сташіца.
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